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“ Geweldige dingen in de bedrijfswereld
worden nooit door één persoon gerealiseerd.
Ze zijn het werk van een heel team. ”
Steve Jobs

Dank aan
Alle leden van de raad van bestuur die zich inzetten
en die ons ieder op hun manier helpen. Hun aanwezigheid werkt verrijkend. Dank u!

Al onze sponsors die ons steunen bij de realisatie
van fantastische toekomstprojecten, zoals het Arboretum-project, de opleiding, ... Dank u!

Alle leden van werkgroepen die heel veel tijd vrijmaken om ons te helpen onze projecten in goede banen
te leiden en die ons de kans bieden even afstand te
nemen. Dank u!

Al onze partners, zonder wie wij onze projecten niet
zouden kunnen waarmaken. Dat is duidelijk te zien in
ons jaarverslag. Dank u!

Al onze vrijwilligers die enorm veel tijd en energie investeren om ons te helpen bij de verwezenlijking van
onze projecten. Ze hebben al zo veel voor elkaar gekregen! Dank u!

Met de steun van

En tot slot, dank aan u, beste leden, zonder wie dit
alles niet mogelijk zou zijn!
Het KBBM-team
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gers voor hun bijdrage aan de uitvoering van deze projecten.

Woord van
de voorzitter
Beste leden,
Het activiteitenverslag is de gelegenheid om een stand van zaken op te
maken van de verwezenlijkingen van
het afgelopen jaar. 2019 was niet bepaald een gemakkelijk jaar voor onze
bossen. Toch was het een jaar waarin
verschillende projecten vorm kregen
of in belang toenamen.
Ik wil het hele operationele team bedanken, maar ook de talrijke vrijwilli-

Ik zou nader willen ingaan op enkele
opmerkelijke feiten van het afgelopen jaar. Meteorologisch gezien was
de zomer van 2019 een stressvolle
periode voor onze bossen, zelfs al
bleven de temperaturen en het watertekort onder het niveau van 2018.
De gezondheidsproblemen en vooral
de letterzetters (schorskevers op de
fijnsparren) zijn onze bestanden blijven toetakelen en blijven vele eigenaars ernstige zorgen baren. Het hele
jaar door waren de Waarnemers van
de gezondheid van de bossen van de
Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij in de weer om u te helpen
bij het bepalen van de ziektes die uw
bossen hebben aangetast. Zo hebben zij actief deelgenomen aan de
gezondheidsmonitoring in het Waalse Gewest. Hierbij wil ik hen hartelijk
bedanken.
De Global Change laat zich meer dan
ooit voelen. Het bosbeheer moet evolueren om zich aan te passen aan
die veranderingen en om het hoofd
te bieden aan de onzekerheden die
erdoor worden veroorzaakt. Een veranderingsdynamiek is aan het opkomen, met de Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij als één van
de drijvende krachten. Onze vereniging wil dit positief bekijken en

oplossingen aanbrengen: via haar
Arboretum-project, met de eerste
aanplantingen in de lente van 2019,
en via haar velddagen en lezingen.
Het is niet alleen tijd om zich aan te
passen, maar ook om ervaringen te
delen. Veel eigenaars wenden een
deel van hun bos aan als laboratorium. Ik nodig u uit om uw positieve en
negatieve ervaringen te delen om ons
in staat te stellen hieruit ten voordele
van de bosbouwers en het geheel van
ons bosareaal te leren.
Zoals u zult merken bij het lezen van
dit rapport, was 2019 het jaar waarin
vaste vorm werd gegeven aan belangrijke projecten voor de toekomst van
onze bossen. Ik nodig u uit om ze te
steunen en om er volop aan deel te
nemen zodat we er samen een succesverhaal van maken.
Beste leden, ik wens jullie een uitstekend bosbouwjaar.
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De KBBM

De vereniging
De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
werd in 1893 opgericht als een vereniging die bospromotie, bosbescherming en duurzaam bosbeheer
beoogt. Hiertoe staan wij dicht bij onze leden en bieden wij hen verscheidene diensten aan.

•

OPENHEID : via haar activiteiten plaatst de KBBM
het delen van ervaringen op de voorgrond. Zij zet
samenwerkingen op met de gesprekspartners uit
haar activiteitensector. Dit alles verloopt in een
sfeer van openheid met ons team dat nuttige en
gemakkelijk toegankelijke tools ter beschikking
stelt.

•

DUURZAAMHEID : al meer dan één eeuw zet de
KBBM zich in voor het bos en de bosbouwers van
vandaag en morgen. Zij promoot duurzaam bosbeheer, d.w.z.: financieel rendabel, met respect
voor het milieu en bevorderlijk voor de samenleving, ten dienste van de Mens en van de Natuur.

Onze waarden zijn:
•

KNOW-HOW : de KBBM zet een hele waaier aan
vakkennis in om elk van haar opdrachten tot een
goed einde te brengen. Daarvoor heeft zij een
team met veldervaring, dat zich permanent bijschoolt, dat initiatieven neemt en met een openheid van geest nieuwe ontwikkelingen omarmt.
Zo kan het KBBM-team doeltreffende en kwaliteitsvolle diensten leveren.

•

VERTROUWEN : de KBBM biedt haar leden en de
gemeenschap diensten aan met volledige transparantie en onpartijdigheid. Zij waarborgt de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, essentieel in elke vertrouwensrelatie.

Ten dienste van het bos en de bosbouwers
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Ons team

Philippe de Wouters
Directeur

Lore Schietecatte
Verantwoordelijke IT en
administratief beheer

Elodie Van Nieuwenhove Amir Bouyahi
Onthaal & secretariaat
Medewerker Forêt Pro
Bos & administratief en
financieel verantwoordelijke

Adelaïde Boodts
Communicatie

Nicolas Dassonville
Projectmanager Forêt
Pro Bos, steun aan de
herbebossing en Arboretums

Orane Bienfait
Opleidingscoördinator

Isabelle Lamfalussy
Verantwoordelijke vrijwilligerswerk & Forest
Friends

David Dancart
Coördinator Silva
Belgica, boekhandel,
BA-verzekering

Isaline de Wilde
Coördinator PEFC-boscertificatie

Zonder Anne Crespin en Geoffrey Bodson te
vergeten, die de maatschappij in de loop van 2019
hebben verlaten. Dank aan allebei voor hun inzet.
Pierre-Olivier Bonhomme Julie Losseau
Projectmanager
Projectmedewerker
Regiowood II
Regiowood II

Mélanie Muller
Adjunct-medewerker
PEFC-boscertificatie
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2019 in cijfers

In 2019, staat
de KBBM voor :

40

activiteiten door de bosgidsen die alles samen 700 deelnemers op de been hebben gebracht

Een team van

13 personen

2 lezingen voor 264 personen.

5 lezingen voor 131 personen

73.000 gesponsorde bo-

2.517 leden

7 velddagen voor 332 personen

men aangeplant op een oppervlakte van 40 ha, dit zijn 335.495
gesponsorde bomen sinds 2011
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depuis

Onze acties en diensten

125
ans

Het Arboretum-project
Het Arboretum-project heeft tot doel onze bossen
aan te passen aan de klimaatverandering door nieuwe soorten en herkomsten te testen in reële bosbouwomstandigheden. Het werd in 2018 gelanceerd
ter gelegenheid van onze 125ste verjaardag. In 2019
heeft het project echt vorm aangenomen. Zo werden in de loop van 2019 de te testen soorten geselecteerd, de zaden aangekocht en opgekweekt, de
mogelijke percelen bezocht en geselecteerd uit de
verschillende eco-geografische streken van het land
en werden de proefpercelen voorbereid. In de herfst
waren aldus de eerste percelen klaar voor aanplanting. Gedurende de winter van 2019-2020 werden 18
sites aangelegd en 31800 bomen aangeplant van 11
verschillende soorten (atlasceder, grove den, Corsicaanse den, zeeden, nordmannspar, bornmullerspar,
Californische douglasspar, wintereik, behaarde eik,
moseik, kleinbladige linde) en 21 verschillende herkomsten.
Er gebeurde al een eerste follow-up (gezondheidswaarnemingen en groeimetingen) op het perceel

van ceders, Californische douglassparren en nordmansparren die in de lente als eerste werden aangeplant in Bra sur Lienne.
Dit project is het resultaat van de samenwerking tussen talrijke actoren: de eigenaars die hun perceel ter
beschikking stellen, de leden van het wetenschappelijk comité (universiteiten, DNF, DEMNA, INBO) die de
protocollen valideren en deelnemen aan de selectie
van de soorten, de boomkwekers die zorg dragen
voor onze teeltcontracten, de vrijwilligers die mee de
soorten opvolgen en de sponsorende bedrijven en
gulle particulieren die het project financieren. Hierbij
willen wij hen allen bedanken!
Er is ook een mooie samenwerking tot stand gekomen met het Franse project “îlot d’avenir” (oase van
de toekomst), een gelijkaardig project als het onze
dat door onze collega’s van de ONF en CNPF in de
streek Grand Est werd opgezet. Dankzij deze samenwerking zal op het grensoverschrijdend probleem
van de klimaatverandering voor de bossen van onze
beide streken een gezamenlijke reactie kunnen worden gegeven.
In 2020 stellen zich talrijke uitdagingen: nieuwe aanplantingen, nieuwe soorten, werving van een toegewijd team van vrijwilligers en de technische en
wetenschappelijke follow-up van alle gedane aanplantingen.
Voor meer informatie: www.srfb.be/nl/arboretums
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Opleiding
rende rol. In de bijzondere context van de beboste weiden speelt hun aanwezigheid in het landschap eveneens een essentiële rol.

De KBBM organiseert velddagen rond verschillende
thema’s om in te spelen op uw behoeften omtrent bosbeheer.
In 2019 hebben wij 16 opleidingsactiviteiten (velddag,
opleiding, lezing, ...) georganiseerd.

•

Het Middenland, een vrij vlak gebied, ligt geprangd tussen de Jura in het noorden en de Alpen in het zuiden. In deze streek bevinden zich
de grote steden, meren en landbouwgebieden.
De bossen bestaan uit loofbomen of een mengeling van loof- en naaldbomen en ze hebben er
vooral een sociale rol (zeker in de nabijheid van
de steden), zonder de productie uit het oog te
verliezen. In de bossen van de Bourgeoisie van
Bern werd ons uitgelegd hoe de komst van nieuwe technologieën helpt bij het bosbeheer.

•

In de valais (de Alpen), fungeert het bos hoofdzakelijk als bescherming tegen natuurrampen
(lawines, verzakkingen, grondverschuivingen, ...).
De stammen die gekapt worden in het kader van
de bosontginning zijn slechts een bijproduct van
een beheer dat vrijwel volledig
gericht is op de beveiliging van
de t.o.v. de risicogebieden lager gelegen zones. We hebben
ook de dynamiek kunnen vaststellen van het bos dat zich op
natuurlijke wijze heeft gevormd
op het gletjserpuin na het terugtrekken van de gletsjers in
het hooggebergte.

Studiereis naar Zwitserland
49 deelnemers gingen mee op studiereis naar Zwitserland. Op deze studiereis ontdekten we de drie belangrijkste landschapstypes van de Confederatie en
de verscheidenheid in de wijzen van bosbeheer toegepast in heel verschillende sociale, economische
en milieuomstandigheden. Overal bleek multifunctionaliteit het sleutelwoord, maar dit kon afhankelijk
van de context een heel andere betekenis aannemen.
•

10

In de Jura in het noorden, een middelhoog gelegen vlakte, vervullen de bossen (beuk, fijnspar,
gewone zilverspar) een uitgesproken produce-

ForêtFor
2019 werd vooral gekenmerkt door het einde van de
eerste opleidingscyclus “ForêtFor”.
10 Avondlessen, 9 praktijksessies in het veld en 30
deelnemers
De deelnemers aan deze cyclus leren :
•

Zich bewust te worden van het belang van een
georganiseerd bosbeheer

•

Basistechnieken die hen vervolgens in staat stellen om moeiteloos de traditionele velddagen te
volgen.

•

Beslissingen te nemen wanneer in hun bebost
erfgoed werken en aanpassingen moeten worden uitgevoerd door professionals.

•

Een actieve actor/gesprekspartner te worden die
als dusdanig wordt erkend in de professionele
hout- en bosindustrie.

Deze acties werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Waalse Overheidsdienst, het Ministerie van Landbouw, Platteland en
Milieu in het kader van de overeenkomst “Vulgarisatie van de bosbouw” en “PEFC”, Amifor, het Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het kader van het programma “Forêt Pro Bos”, het project Interreg VA Grande Région “Regiowood II” met de financiële steun
van het EFRO en van het Waals Gewest.

Feel Wood

Forêt Pro Bos
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PEFC-certificatie

2019 betekent:

22

PEFC-audits bij de gecertificeerde
private eigenaars

31

nieuwe aansluitingen bij het PEFC-label, hetgeen de gecertificeerde bosoppervlakte verhoogt met
1938 ha.

12

421

private eigenaars die zich hebben
verbonden tot een duurzaam beheer volgens de PEFC-criteria; zij
zijn samen goed voor 30.766 ha
bos in Wallonië

2

velddagen rond het PEFC-label,
waarbij ervaringen werden gedeeld.

•

Sinds 2003 staat de KBBM in voor de PEFC-certificatie
van de private eigenaars en beheerders van bossen gelegen in Wallonië. Elke private boseigenaar die zijn bomen wil verkopen met het PEFC-label voor duurzaam
bosbeheer kan een dossier indienen bij de KBBM en
een attest bekomen waaruit zijn aansluiting blijkt. Het
gaat om een vrijwillige certificatie; er moet niet voldaan
worden aan een minimum oppervlakte of aan voorafgaande voorwaarden. Het is de toekomst die telt.

Heeft u een bos en wenst u dit label voor duurzaam
beheer te bekomen?
Neem via e-mail (forêt@pefc.be)
of telefonisch (081 62 73 14)
contact met ons op voor meer
informatie.
•

In 2019 werd de PEFC-afdeling uitgebreid met de
komst van Mélanie Muller, bio-ingenieur gespecialiseerd in bosbouw. Zij helpt Isaline de Wilde bij
haar taak om het publiek te sensibiliseren voor
de PEFC-boscertificatie, zodat de laatste meer
tijd kan besteden aan de herziening van het Belgische referentiekader inzake boscertificatie.

•

Voor de 3de keer in België is PEFC met de herziening begonnen van de normen voor duurzaam
bosbeheer. Met het oog op continue verbetering
voorziet het PEFC-systeem in een 5-jaarlijkse herziening van deze normen. De herziening moet rekening houden met de staat van onze bossen en
met de nieuw opgedane ervaringen in termen van
duurzaam beheer. Deze herziening impliceert de
oprichting van een Regionaal Forum dat alle bij
het bosbeheer betrokken actoren verenigt: bos-

eigenaars, industriëlen, wetenschappers, milieuverenigingen, vakbonden en de gebruikers van
het bos. Het Forum heeft als doel de verschillende gevoeligheden, mogelijke verbeteringen en
problemen in verband met duurzaam bosbeheer
aan het licht te laten komen, en om, op basis van
consensus, beslissingen te nemen over de nieuwe normen. De KBBM schaart zich achter dit forum en is voorstander van een multifunctioneel
bos met evenwichtige economische, sociale en
milieudoeleinden die aangepast zijn aan de reële omstandigheden op het terrein. De KBBM verleent hieraan ook haar expertise als pleitbezorger
van het PEFC-label voor het private bos sedert
bijna 20 jaar.
•

het is geen nieuws als we zeggen dat de bosbouwers niet uitblinken in communicatie. Maar
dankzij het PEFC-label beschikken we over een
geloofwaardig instrument, dat wereldwijd erkend
wordt en dat aantoont dat de bossen duurzaam
worden beheerd. Om de aandacht te vestigen op
de geëngageerde bosbouwers werden bijna 600
PEFC-borden verspreid in de privébossen en je
ziet ze overal in Wallonië.

•

De PEFC-boscertificatie vereist ook opvolging en
zorgvuldigheid. Omdat de KBBM borg staat voor
de goede werking van PEFC, organiseert zij jaarlijks audits in de privébossen. Het beheerssysteem van de KBBM wordt op zijn beurt jaarlijks
gecontroleerd door een externe auditor.
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Newsletter
Via onze newsletter Silva mail krijgen de meer dan 1300 abonnees een beknopt overzicht van de actualiteit rond bosbouw
en blijven zij op de hoogte van:
• onze veldactiviteiten, lezingen en seminaries,
• de rondleidingen die door onze vrijwilligers worden georganiseerd,
• de activiteiten van onze partners.
Daarom: abonneer u!
Meer info
https://www.srfb.be/inscription-newsletter-silva/
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Silva Belgica
Het tijdschrift Silva Belgica, dat zijn 6 magazines per jaar die
onze 2650 abonnees informeren over bosbouwtechnieken en
-praktijken en die het laatste nieuws brengen over het bos.
Dankzij de grote groep auteurs die aan het tijdschrift meewerken, zijn de onderwerpen gevarieerd en is er ruimte voor nieuwe bosbouwtechnieken.

N° D’AGRÉATION P207125

Informatie
N°6 | 2019

L’Homme et
la forêt
Les forestiers face
aux changements :
entre risques et
responsabilités

UNE REVUE DE
TIJDSCHRIFT
VAN

Pers
De KBBM was uitermate aanwezig in de pers in 2019 : ze verscheen 27 keer in de geschreven pers, 7 keer op de radio en 8
keer op tv. Haar tussenkomsten gingen voornamelijk over de
toekomst van de bossen, over de schorskevers, over het Arboretum-project en over het bieden van ondersteuning bij aanplantingen. In september werd in het Journaal op de Franse nationale
zender France 2 een reportage met de KBBM uitgezonden over
de toekomst van de bossen, de schorskevers en de Arboretums.
Sociale media
De KBBM was ook aanwezig op sociale media met 69 posts
op LinkedIn, 50 posts op Instagram en 140 posts op Facebook
in 2019.
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NOVEMBRE/DÉCEMBRE
NOVEMBER/DECEMBER
126E/DE ANNÉE/JAARGANG
BIMESTRIEL/TWEEMAANDELIJKS
DÉPÔT BRUXELLES X

Société Royale
Forestière de Belgique
Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij

Au service de la forêt et des forestiers
Ten dienste van het bos en de bosbouwers

Met de komst van het nieuwe
logo in 2019, werd Silva Belgica in een nieuw jasje gestoken,
wat het voor de lezer overzichtelijker en gebruiksvriendelijker
maakt.

Verzekeringen

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is een
collectieve polis die door de KBBM werd aangegaan
bij de verzekeringsmaatschappij AXA. De verzekeringspolis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van
de verzekerden voor zowel lichamelijke als materiële
schade aan derden.
In 2019 was meer dan 66.000 ha bos verzekerd ten
voordele van 1.150 leden. We raden boseigenaars
ten stelligste aan om een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid te nemen; deze collectieve dienstverlening zorgt voor een billijke individuele premie in
het licht van de risico’s bij omvallende bomen.

Brand. Amifor is een verzekeringsfonds dat vandaag meer dan 55.000 ha verzekert tegen bosbranden. Droogte komt steeds vaker voor en het risico
op brand wordt dus almaar groter. Hierdoor steeg
de verzekerde oppervlakte met 16% tussen 2015 en
2019. Amifor is dus een dienst die beantwoordt aan
de behoeften van onze leden.
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Vrijwilligerswerk
De KBBM telt vandaag meer dan
vrijwilligers die werken rond
4 hoofdlijnen:

70

66 31
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Waarnemers van de gezondheid van de bossen

Enclos-exclos

dagen van gezondheidsbezoeken leverden 137 waarnemingen op die bij het OWSF werden ingegeven.

velddagen hebben de controle
mogelijk gemaakt van de 90
systemen die in de privébossen
geplaatst werden.

Opleidingen van de vrijwilligers
De Coaches, 3 dagen:
- opleiding over het gebruik van de zelfevaluatie-tool
- Colloquium over de bosgroeperingen
- 1ste opleiding voor de nieuwe coaches
De Bosgidsen hebben 3 opleidingen kunnen volgen:
- beheer van participatieve werven in het bos
- lezing over de bosbaden
- dag over de bosbaden

De enclos-exclos vrijwilligers hebben een halve dag
opleiding gevolgd.
Totaal voor onze vrijwilligers :
• 11 volledige dagen opleiding
• 3 halve dagen opleiding

12,5 dagen

Bovendien hebben de toeristische gidsen en de natuurgidsen van de regio van de LAG Tiges en Chavées
een module Bos gevolgd van 2 dagen, gegeven door
een opleider van de KBBM.

40 44
Forest Friends

activiteiten door de bosgidsen
hebben alles samen 685 deelnemers op de been gebracht.

De Coaches

activiteiten geleid in 2019, die als
volgt kunnen worden ingedeeld:
•
•
•
•

14 coachingactiviteiten voor nieuwe eigenaars
1 coaching van een aanplanting
19 kloemp-projecten
10 opvolgingen van aanplantingen
17

Opmerkelijke gebeurtenissen in 2019
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Verhuizing van de Nieuw logo en
Brusselse kantoren nieuw imago van
van de KBBM
de KBBM
De KBBM heeft zijn historische
zetel in de Centrumgalerij verlaten
om zich te vestigen in geschiktere
kantoren aan de Bischoffsheimlaan 1-8.

18

De KBBM heeft afscheid genomen
van een honderdjarig logo en heeft
een nieuw logo verwelkomd. Dynamischer en zichtbaarder, maar
met behoud van haar identiteit
door het samengaan van mens en
boom.
In het verlengde van de nieuwe
grafische lijn heeft de KBBM ook
een nieuwe website gelanceerd.

21/3

Internationale dag
van het bos
Ter gelegenheid van de Internationale dag van het bos, heeft de
KBBM volgende activiteiten georganiseerd: een film-debat rond “Le
temps des forêts” (“Het tijdperk
van de bossen”), een participatieve
werf met de DG CLIMA in Waha,
een wandeling voor iedereen in
Durbuy, animatie over het bos in
een school in Soignies en een werf
van aanplantingen in het Bois de
Soleilmont samen met de organisatie Les Arbres du Souvenir.

019
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10/5

Eerste aanplantin- Nieuw team van
gen van de Arbore- Waarnemers van
tums in Bra
de gezondheid van
Bij deze eerste aanplantingen heb- de bossen
ben niet minder dan 1200 ceders,
800 Californische douglassparren
en 400 nordmansparren zich ingeworteld in Bra, met de bedoeling
om het bos de meest beloftevolle soorten voor de toekomst te
verschaffen. Deze aanplantingen
bereiden de weg voor van talrijke
andere aanplantingen van verschillende soorten in het hele land.

Dit team van 11 waarnemers van
de gezondheid van de bossen
werd opgeleid in 2018 en is in
actie getreden in mei 2019. In de
loop van het jaar hebben ze 66 gezondheidsbezoeken gedaan die
137 waarnemingen opleverden
die bij het OWSF werden ingegeven.

27/5

Bijeenkomst van
“private boswachters”
Deze dag voor de private boswachters was gewijd aan de afstemming soort-site en aan de innoverende vrijmakingsmethodes.
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30-31/7

Demo Forest
Tijdens de Demo Forest, heeft de
KBBM het milieu in de kijker gezet
met haar quiz over het bos en het
klimaat. Ze heeft ook al haar leden
uitgenodigd op haar traditionele
drink.
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Welke bosbouw
voor veerkrachtiger bossen?

Begin van het
tweede seizoen
van ForêtFor

Met de klimaatverandering en
de toenemende gezondheidscrisissen in de bossen lijkt het alsmaar belangrijker om voor een
meer aangepaste bosbouw te
gaan. Tijdens deze dag kregen 60
mensen de kans om verschillende gemengde percelen te bezoeken, van verschillende leeftijden,
en meer te leren over gemengde,
terrasgewijs aangelegde, gediversifieerde bossen voor een levendiger en dynamischer ecosysteem...

Na een heel boeiend eerste jaar
(2018-2019), is in september het
tweede seizoen van ForêtFor van
start gegaan. Met 10 avondlessen
en 9 velddagen biedt dit aan 30
mensen de mogelijkheid om de
technische en administratieve basisbeginselen van het bosbeheer
onder de knie te krijgen.
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Dag van de PEFCgecertificeerde eigenaars
Voor het vierde opeenvolgende
jaar kwamen eigenaars en beheerders van PEFC-gecertificeerde
bossen samen om hun ervaringen
te delen. Het thema dit jaar draaide rond biodiversiteit en hoe deze
te bevorderen bij het inrichten van
percelen.

octobre

Forest Friends
wandelingen
De Forest Friends wandelingen en
activiteiten georganiseerd door
de Bosgidsen van de KBBM vinden het hele jaar door plaats. De
bedoeling is om het grote publiek
kennis te laten maken met het
ecosysteem van het bos en diens
nauwe banden met de mens. In
oktober werden niet minder dan
10 Forest Friends activiteiten georganiseerd.
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Waardevolle loofbomen in het bos
of in de agroforestry
Deze dag werd georganiseerd in
het kader van Forêt Pro Bos, en
bood een vijftigtal mensen de mogelijkheid om meer te leren over
de ecologie, de bosbouw, de handel en de afzetmarkt van waardevolle loofbomen.
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Onze Europese projecten

EforOwn

Forêt Pro Bos

In 2019 liep het eForOwn project ten einde.
Een vruchtbare samenwerking gedurende 3 jaar
met Frankrijk en Spanje rond een Europees project
Erasmus +. Uit deze samenwerking kwam allerlei
opleidingsmateriaal voort dat online beschikbaar is:
Pdf-fiches, geïllustreerde slideshows, filmpjes, ... En
dat beantwoordt aan de verwachtingen van de eigenaars en de lesgevers in de sector van de bosbouw.

Met partners uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen wil
dit project ervoor zorgen dat het begin van de productieketen in de houtindustrie wordt gevaloriseerd. De
KBBM is er voornamelijk bij betrokken voor de aspecten rond het promoten van de herbebossing, het opleiden en informeren van de jonge (nieuwe) boseigenaars en het valoriseren van het positief beeld van het
multifunctionele bosbeheer bestemd voor het grote
publiek en voor de verschillende gebruikers van het
bos.

De behandelde onderwerpen zijn georganiseerd rond
belangrijke thema’s:
• het productiepotentieel van mijn bos waarderen;
• mijn bos onderhouden;
• hout verkopen;
• diensten en goederen andere dan hout produceren;
• zorgen voor de administratieve formaliteiten.
Surf naar de volgende link om dit materiaal te raadplegen : https://www.srfb.be/nl/portfolio/eforown/
Op termijn zullen de ontwikkelde hulpmiddelen dienen
om een e-learning platform van inhoud te voorzien.

22

Dit zijn enkele verwezenlijkingen van de projecten
waaraan de KBBM in 2019 heeft deelgenomen: de
talrijke gepersonaliseerde bezoeken en adviezen op
afstand die aan de kandidaat-planters konden worden
gegeven, een velddag gewijd aan de beheersing van
de essen-ziekte en een andere over de waardevolle
loofbomen, een brochure bestemd voor die pas een
bos hebben verworven, onder de titel “Een bos, wat
kan ik ermee doen, vademecum voor de nieuwe eigenaar”, verspreid onder alle notarissen van België, de
kloempenactie, ForêtFor en een interactief didactisch
wandelpad dat het multifunctioneel bosbeheer en het
werk van de bosbouwer onder de aandacht brengt.

Regiowood II
Dit project verenigt een tiental partners van de
“Grande Région” en ambieert de versterking van het
duurzaam beheer van de privébossen in de “Grande
Région”. Het heeft voornamelijk aandacht voor het
stadium van de hernieuwing van de bestanden, wat
voor de eigenaar een cruciaal moment betekent.
Met de Waalse en Franse partners heeft de KBBM
bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende
tools ter ondersteuning van het beheer, waarvan er nu
twee beschikbaar zijn:
•

•

Het platform “maPropiétéForestière.be”: dit laat de
private boseigenaars toe om hun bosbeheerplan
online op te stellen, en dit volstrekt vertrouwelijk.
Eén van de troeven van het platform is dat het een
cartografische tool ter beschikking stelt die werd
ontworpen voor beginnelingen in de cartografie.
Met deze tool kan men aldus zijn bosperceel in
kaart brengen en vervolgens actualiseren.
De zelfevaluatie-tool: dit is een vragenlijst
waarmee elke eigenaar kan checken of het door
hem uitgevoerde bosbeheer overeenstemt met
zijn doelstellingen. Het Pdf-bestand is in het Frans
beschikbaar op de website :
http://www.regiowood2.info/fr/publications/29

Dankzij het project Regiowood 2 werden in de loop van
2019 ook 5 dagen opleiding gehouden, tijdens dewelke
de hernieuwing van de bestanden centraal stond: de
afstemming site-soort, de natuurlijke verjonging (eik,
douglasspar...), de technieken om de bodem voor te
bereiden op een aanplanting, de vrijmaking...

Feel Wood

Forêt Pro Bos
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Kloempenactie
De kloempenactie werd opgestart in 2018 in het kader
van het project Forêt Pro Bos en heeft als doel de kleinkinderen van boseigenaars te betrekken bij het beheer
van de familiebossen. De actie werd verlengd in 2019.
Ter herinnering, het gaat om het aanplanten van cellen
(een kloemp) en elk kind moet zorgen voor de hem/
haar toegewezen cel.
Dit jaar begonnen 11 eigenaars aan dit avontuur en
daartoe kregen zij het bezoek van een boscoach om
hen te helpen bij hun keuzes (soort, locatie...).
7 projecten kregen vaste vorm in de herfst van 2019;
51 kloempen werden aangeplant en evenveel kinderen
24

werden betrokken bij het
beheer van de familiebossen.
Naast de traditionele wintereik, gewone esdoorn, zoete
kers, kleinbladige linde en kastanje, hebben de behaarde eik en de moseik dit jaar als deel van het Arboretum-project hun intrede gedaan op de lijst van aangeplante soorten: een mooie synergie tussen deze twee
veelbelovende projecten voor de toekomst van onze
bossen.
Nieuwe campagne in 2020!
Neem contact met ons op als u samen met uw
kleinkinderen bomen wil planten.

depuis

En125
om af te sluiten
ans

In Europa werden in 2019 niet minder dan 100 000
000 (honderd miljoen) m³ fijnsparren aangetast door
de letterzetter (schorskever). Terzelfder tijd werden
ook de lork en de douglasspar door de galmuggen
dan wel door de achttandige lariksschorskever niet
gespaard. De essen daarentegen hebben de essentaksterfte beter doorstaan.
Het statige kapitaal van onze bossen werd aanzienlijk aangetast en de oogstcycli werden voor de komende jaren gedestabiliseerd. Het inkomstenverlies
voor de boseigenaars staat onomstotelijk vast.
Voor de volgende jaren tekent zich een dreigend gat
af in de productie van naaldhout en dit wordt alsmaar
onheilspellender. In die context stimuleert en steunt
de KBBM alle acties die investeringen in het bos tot
doel hebben met het oog op de heropbouw van een
kwaliteitsvolle houtproductie voor de toekomstige
generaties.
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Ten dienste van het bos en de bosbouwers

Opleiding
Informatie
Certificatie
Verzekeringen

Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij vzw
Ten dienste van het bos en de bosbouwers
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